
       Додаток № 1 

(до рішення Ради суддів України  

від 23 грудня 2011 року № 74) 

 

       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                           рішенням Ради суддів України 

від 23 грудня 2011 року № 74 
 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

РОБОТИ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ 

на перше півріччя 2012 року 

№ 

з/п 
Питання Відповідальні Термін 

Відмітка про 

виконання 

1. 2

. 

Про виконання плану роботи Ради суддів України за 

2011 рік 

РСУ Лютий 

 
 

2. 3

. 

Про розгляд висновків і пропозицій Рахункової палати 

України щодо існуючих недоліків та проблем в оплаті 

праці суддів судів загальної юрисдикції та 

затвердження Плану заходів по їх усуненню 

РСУ, ДСА Лютий 

 
 

3. 4

. 

Про затвердження Переліку судових рішень судів  

загальної  юрисдикції,  що підлягають  включенню  до 

Єдиного судового реєстру судових рішень. 

РСУ, ДСА Лютий 

 
 

4. 5

. 

Інформація Державної судової адміністрації України 

щодо стану використання (функціонування)  

автоматизованої системи документообігу суду з  

визначенням переліку судів для перевірки цього 

питання. 

РСУ Лютий – квітень   

5. 6

. 

Про результати вивчення стану організації діяльності 

судів при обранні запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою на стадії досудового слідства та 

додержання строків розгляду кримінальних справ, по 

яких підсудні тримаються під вартою, відповідно до 

звернення Президента України Януковича В.Ф від 16 

вересня 2011 року № 1-1/2096. 

РСУ, РСЗС   



6. 1

. 

Про хід виконання рішення Х позачергового з’їзду 

суддів України про підготовку пропозицій щодо 

законодавчого вираження норм навантаження на 

одного суддю. 

 

РСУ, ДСА квітень  

7.  Про хід виконання рішення Х позачергового з’їзду 

суддів України щодо пропозицій до Кодексу 

професійної етики судді. 

 

РСУ березень  

8. 7

. 

Про результати розгляду звернень громадян впродовж 

2011 року 

РСУ лютий  

9.  Про обрання членів палат кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій адвокатури 

РСУ протягом року  

10.  Інформація про результати роботи Державної судової 

адміністрації України за  2011 рік 
ДСА березень-квітень  

11.  Вивчення стану організації діяльності судів РСУ протягом року  

12.  Підготовка до проведення чергового ХІ з’їзду суддів 

України 

РСУ, ДСА   

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

 


